09.12.2016
Обґрунтування
Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
щодо перегляду тарифів ДП «НАЕК «Енергоатом» на відпуск електричної
та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях,
на 2016 рік

Листом від 30.09.2016 № 14217/24 ДП «НАЕК «Енергоатом» надало
розрахунки тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на
АЕС, на наступний рік.
За розрахунками Компанії 2017 рік плановий відпуск електроенергії
становить 74 122 млн. кВт.год, виробництво теплової енергії —
1 628 тис.
Гкал. Розрахункові тарифи Компанії на 2017 рік становлять:
електрична енергія – 72,41 коп. за 1 кВт*год (товарна продукція – 53 673,5
млн гривень);
теплова енергія – 107,19 грн за 1 Гкал год (товарна продукція – 174,5 млн
гривень).
Діючи тарифи на електричну та теплову енергію АЕС становлять 51,02
коп. за 1 кВт*год та 52,93 грн за 1 Гкал. відповідно.
Надані матеріали містили недостатні обґрунтування окремих статей
витрат. У зв’язку з цим, листами від 10.11.2016 № 12149/17.3.2/7-16, від
11.11.2016 № 12178/17.3.3/7-16 та від 16.11.2016 № 23362/17.3.3/7-16 були
надіслані запити щодо надання відповідної додаткової інформації.
Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972, оформлена та погоджена
належним чином інвестиційна програма надається ліцензіатом за 60 днів до
початку розрахункового періоду. Ці терміни Компанією були порушенні. У
зв’язку з цим, Комісія листами від 08.11.2016 № 11979/17.3.2/7-16 та від
16.11.2016 №12346/17/7-16, вимагала усунути зазначене порушення та надати в
робочому порядку усі обґрунтовувальні матеріали до проекту Інвестиційної
програми. При цьому, було встановлено граничний термін подання цих
матеріалів – 18 листопада 2016 року. Компанія подала матеріали у останній
день, визначений НКРЕКП ( Лист № 16726/19 від 17.11.2016, Вхідний НКРЕКП
№18722/1-16 від 18.11.2016 ).
Для прийняття виваженого рішення щодо обсягів витрат тарифів листами
від 10.11.2016 № 12066/17.3.3/7-16 та 21.11.2016 № 12521/17.3.3/7-16 Комісія
встановила графіки робочих зустріч з обговорення визначених витрат.
Крім цього, 17 листопада 2016 року у приміщені НКРЕКП під
головуванням Члена НКРЕКП Циганенка Б. В. відбулась робоча зустріч за
участю представників ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо обговорення стану
розрахунків витрат на електричну та теплову енергію АЕС на наступний рік. На
цій нараді, крім іншого, було зазначено про порушення з боку Компанії

термінів подання належним чином оформленої Інвестиційної програми на
наступний рік та наголошено на більш відповідальному ставленні
представників Компанії до консолідованого надання додаткових матеріалів та
розрахунків витрат тарифів.
При опрацюванні наданих матеріалів управління врахувало наступні
фактори, які вплинули на рівень тарифу:
- обсяги електричної енергії враховані на рівні обсягів, які зазначених у
прогнозному балансі електроенергії Об’єднаної електроенергетичної системи
України на 2017 рік, затвердженого Міністром енергетики та вугільної
промисловості України 31.10.2016 року (лист Міненерговугілля лист від
04.11.2016 № 04/32-11530);
- вартість свіжого ядерного палива розрахована виходячі з ринкових
котирувань (короткострокових та довгострокових) на урановмісну сировину,
послуг конверсії та збагачення.
- вартість вивезення відпрацьованого ядерного палива розрахована на
підставні інформації щодо наявної кількості вільних комірок, мінімально
необхідної їх кількості згідно з технічними рішеннями.
- курс валюти визначений на рівні курсу запропонованого Урядом при
підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік;
- фонд оплати праці розрахований з урахуванням положень постанови
НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645;
- при розрахунку вартості матеріальних ресурсів витрати в статтях
«Послуги виробничого характеру» та «Сировина та допоміжні матеріали» були
враховані з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 2017 рік відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.07.2016 року № 399.
Управління опрацювало надану ліцензіатом інвестиційну програму на 2017
рік, погоджену в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
(лист Міненерговугілля від 16.11.2016 № 04/33-12015) на загальну суму 14 112
755 тис. грн (без ПДВ) з такими джерелами фінансування: амортизаційні
відрахування – 1 719 843 тис. грн, прибуток – 8 317 053 тис. грн, кредити МФО
– 4 075 859тис. гривень
Виходячи з наявності належного документального підтвердження кожного
заходу Інвестиційної програми (наявність відповідних законів, урядових рішень
та затвердженої проектно-кошторисної документації), управління генеруючих
підприємств пропонує схвалити інвестиційну програму ДП «НАЕК
«Енергоатом» на 2017 рік в сумі 6 719,9 млн грн, джерело фінансування –
амортизаційні відрахування (1 719,843млн грн.), прибуток (924,198 млн грн) та
кредитні кошти (4 075,859 млн грн).
Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств, опрацювавши
надані розрахунки та обґрунтування, з урахуванням пункту 2 протокольного
рішення № 1 (витяг з протоколу від 07.11.2016 № 5) пропонує з 1 січня 2017
року встановити для ДП «НАЕК «Енергоатом» тарифи:
- на відпуск електричної енергії, (АЕС) 46,64коп за 1 кВт.годабо 36 341,86
млн гривень товарної продукції;
- на виробництво теплової енергії (АЕС)72,56 грн за 1 Гкал або
118,13 млн гривень товарної продукції.

Прийняти протокольне рішення такого змісту:
1. ДП «НАЕК «Енергоатом» економію коштів у сумі 442 млн гривень (без
ПДВ), виявлену під час планової перевірки ліцензованої діяльності з
виробництва електричної та теплової енергії, що була здійснена
територіальним представництвом НКРЕКП у м. Києві та Київській
області у період з 17.10.2016 по 31.10.2016, спрямувати на сплату
контрактних зобов’язань ДП «НАЕК «Енергоатом» перед компанією
Холтек (фінансування розділу ІП «Будівництво ЦСВЯП»).
2. ДП «НАЕК «Енергоатом» до 30.06.2017 оновити нормативи витрат на
проведення ремонтних робіт та товарно-матеріальних цінностей на
регламентні роботи з супроводження експлуатації АЕС, передбачивши в
них необхідні обсяги витрат (кількісні та вартісні показники).
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
______________

№____________
Київ

Про встановлення тарифів
ДП «НАЕК «Енергоатом»
на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії,
вироблених на атомних електростанціях

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
теплопостачання» та «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанов
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня
2005 року № 896 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»
та № 898 «Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів
для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити
Державному
підприємству
«Національна
атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» тариф на відпуск електричної енергії,
виробленої на атомних електростанціях, 46,64 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
2. Установити
Державному
підприємству
«Національна
атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» тариф на виробництво теплової
енергії, виробленої на атомних електростанціях, 72,56 грн за 1 Гкал (без ПДВ).
3. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва електричної
та теплової енергії Державному підприємству «Національна атомна

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (АЕС) на 2017 рік у сумі 6 719 900,0
тис. грн (без ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком, що додається.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕКП від 29
грудня 2015 року № 3148 «Про встановлення тарифів ДП «НАЕК «Енергоатом»
на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на
атомних електростанціях», від 26квітня 2016 року № 665 «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 29 грудня 2015 року № 3148», від 17червня 2016 року
№ 1158 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2015 року №
3148», від 28 липня 2016 року № 1320 «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 29 грудня 2015 року № 3148» та від 29 вересня 2016 року № 1697
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2015 року № 3148».
5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

